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Görevli Seçimi Taliınatı

KONYA vnrİrİĞiNg
(il Müfiülüğü)

Umre ibadeti için Suudi Arabistan'a gidecek vatandaşlanmızıı1 ibadetlerini sağlık. güvenlik
ve lruzur içerisinde yerine getirıneleri bakıınından organizasyonda görevIendirilecek
Personelimize önem[i görev ve sorumluluk düşmektedir Bu itibarla; umrecilere hizmet
vernıek uzere or_aıanizasyonun her kademesinde ehliyet ve liyakat sahibi personelin
görevlendirilnıesi büyük öneın arz etmektedir Önceki yıllarııı umre organizasyonlanyla
ilgili değerlendirmeler de dikkate alıııarak, 20l8-20t9umre organizasyonunda çeşitli
unvanlarda gcirevlendirilecek personelin belirlennıesiyle ilgili hususlar aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir.

I- PersoneI Seçimine İllşl<ln Esasiar;

A- Kafile Başkanı;

l. Başkanlığıınız merkez ve taşra birimlerinde halen il mtlfttlsu, mushafları inceleme ve
kıraat kurulu üyesi, din işleri yüksek kuru|u uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman
yardımcısı, diyanet işleri uzmanı, diyanet işleri uzman yardımcısı, eğitim merkezi mtidürü,
il müttü yardımcısı, ilçe müftüsü, başvaiz, uznıan vaiz,vaiz, cezaevi vaizi, eğitim uzmanı,
din hizmetleri uznıanı, dini yükseköğrenim mezunu eğitim görevlisi, şube müdüni ve
mı"ırakıp ile doı-t yıllık dini ylıksekoğrenim nıezunu başinıam-hatip ve kur'an kursu baş
oğreticisi olarak çalışıyor olması,
2.0l Ekim 2018 tarihi itibariyle Başkanlıktaki toplam hızınet süresi en az5 yıl olmak,
3. Önceki yıllarda hac veya unlre organizasyonlarıncla görevlendirilmiş ve başarılı olmuş
olı-ııak,
4. Sevk ve idare kabiliyetini haiz olmak,
5. son bir yılda hac veya umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
6.Teklif'i yapı[mış olnıak

B- Din Glirevlisi;

l- Din işleri yüksek kıırulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman ,vardımcısı, diyanet işleri
uzmanı, diyanet işleri uzman yardımcısı, eğitinı merkezi müdLirü, il mtlftıı yardımcısı, ilçe
mtiftı"isü, eğitim görevlisi, baş vaiz, uzman vaiz, vaiz, çezaevi vaizi, şube müdüru, din
[-ıizmetleıi Lızınanı. eğitim uzmanI ve murakıp unvanlannda fiilen çalışanlarda.
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,lİ-9{fh§'?OtE'tadhi itibariyle (4/I} sozleşn-ıeli statücle geçen hizmet süreleri döhil;
askerlik, SCK,4/C kısmi zamanlı sözIeşmeli, vekillikte geç.n süreler hariç olmak üzere)
BaŞkanlıktaki toPlaın flili hizmet süresi en az3 yıl olup Jon z yııın, da yukanda belirtılen
unvanlarda çalı şıyor olmak,
b) Düa önce hac veya umre organizasyonlannda görevlendirilmemiş olmak,
c) Müracaat edenler arasından teklifi yapılmış olmİk,
d) yapılacak olan mülakatta görevlendirilmesi uygun görülmüş olmak,

2' Kur'an kursıı öğreticİsi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarında fiilen
çalışanlarda (sozleşmeli personel ddhil),

a) 0l Ekim 20l8 tarihi itibariyte (4,ts sözleşmeli statude geçen hizmet süresi dahil, SGKaskerlik, 4/C kısırıi zamanlı sözleşmeli, vekillikte geç; stireler hariç olmak uzere)Başkanlığıınız teşkilatında en az 3 yıldır çaIışıyor olnıaİ, 
'

b) BaŞkanlığımızca 2016,2017 veya 2a|8 yİllarında yapılan MBSTS,den en az 50 puan
almış olnıak, (grup oIı-ışturanlar hariç)
c) [-,ıınre organizası rııılarında 4 defadan fazla gorevlendirilınenıiş olmak, (grup oluşturanlar
hariç;,
d) Son iki Yılda hac Veya unıre organizasyonlarında(grup oluşturanlar hariç)görevlendiril memi ş olmak,
e) BaŞkanlığımızca aÇılan 3 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devanıediYor olmamak, (Taslıih-i huruf kursunda okuyanlar ile bu y,I kur"nunlar mtiracaat
edemez)
f) Müracaatını 25/09l20l8-04/10l2ll8 tarihleri arasında hıc.diyınet.gov.tr internetadresindeki "umre görevti müracaatı" linkinden on-line yaparakaldİgı çıktly, osııonoıs
Cuma günü mesai bitimine kadar Il MüfhJlıığüne tasdik ettİ*iş olmaİ<, 

-

g) Yapılacak olan nıülakana başarılı olmak

C. Bayan İrşad Görevlisi;

l- Din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek
uzmanl, diyanet işlen uznıan yardınıcısı, il nıüffu
uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, şube nıüdüni, din
murakıp olarak tiilen çalışanlarda;
a) 0l Ekinı 20l8 tarihi itibariyle (sozleşmeli statude geçen hizmet süreleri dahil; SGK,vekitlik. 4/C kısmi zamanlı sözleŞmeli geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlıktaki
toPlam fiili hizmet süresi en az 3 yıi otup soıı 2 yılını da yukanda belirtilen unvanlarda
çalışıyor olmak,
b) Umre organizasyoıılarında 4 defadan fazla
oluşturanlar hariç),

görevlendirilmemiş olmak, (grup

c) Son iki Yılda hac Veya umre organizasyonlarında (grup oluşturaniar hariç)
görevlendiri l nıemi ş olmak,

kurulu Lıznıan yardımcısı, diyanet işleri
yardınıcısı. eğitiın görevlisi, baş vaiz,
hizııetleri uzmanI, eğitim uzmanı ve
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d) Çalıştığı birinıe veya il müftüIuğüne25l0912018-0,1/10/20l8 tarihteri arasıııda müracaat
etmiş olmak,
e) Müracaat edenler arasıııdaıı teklif'i yapılı.ııış olnıak,
0 Teklifi yapılanlardaıı daha önce hac veya umre organizasyonlannda görevlendirilmeıniş
olanlar için yapılacak olan mülakatta görevlendirilmesi uygun gönilmüş olmak,

2- Kur'an Kıırsıı Öğreticisi olarak görev yapaniarda;

a) 0l Ekİm 20l8 tarihi itibariyle (sözleşmeli §tatüde geçen hizmet süreleri dahil; SGK,
vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlıktaki
toplam tıili hizmet süresi en az 3 yıl olmak,
b) BaŞkanlığıınızca 2016,2011 veya 2018 yıllannda yapılan MBSTS'den en az 50 puan
almış olmak, (grup oluşturanlar hariç)
c) Umre organizasyoı,ılarında 4 def'adan f-azla görevlendirilmemiş olmak, (grup oluşturanlar
hariç),
d) Son iki yılda hac veya uınre organizasyonlarında(gnıp oluşturanIar hariç)
gorevlendi ri l memlş olmak,
e) BaŞkanlığımızca açılan J ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitiın kurslarına devam
ediYor olınamak, (Tashih-i huruf kursunda okuyaııIar ile bu yrl karananlar müracaat
edeııez),
f) Müracaatını 25/09/20l8-04lt0l2018 tarihleri arasıırda hac.diyanet.gov.tr internet
adresindeki "umre görevli müracaatı" linkinden on-line yaparak aldİğı çıktıyı 05/10/2018
cuına günü mesai bitimine kadar Il Muftııltığune tasdik ettirnıiş olmaı, 

-

g) YapıIacak olan mülakatta başarılı olmak.

D. Ekip Personeli;

[. Halen, Şube mUdüru, murakıp ve uzman (dini yükseköğrenirn nıezunlan hariç) ile
mühendis, programcı, çözümleyici, sayman, musahhih, şef, nıemur, VHKi, daktilograf ve
kadro itibariyle benzeri unvanlarda çalışıyor olmak,
2. 0l Ekim 20l8 tarihi itibariyle Başkanlığımız teşkilatında veya Türkiye Diyanet
vakfı'nda toplam fiili hiznıet süresi (askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç) en az 3 ytl
olup son 2 yı|ını da yukarıda belirtilen unvaıılarda çaIışıyor olı,ııak,
3. uınre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak,
4. Son iki yılda hac r,,ey,a umre organizasyonlarındagörevlendirilmemiş olmak,
5. 3l Aralık l958 tarihinden soııra doğmuş olmak,
6. Teklitl yapı[nrış olmak

E. Şoftir ve Hizmetli;
l. 0l Ekinı 2018 tarihi itibariyle Başkanlığımız teşkilatında veya Türkiye Diyanet Vakfında
toPlam fiili hizmet süresi (askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç) en az3 yıl olup son 2
yıldır görev unvanında çalışıyor olmak,
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2. unıre orgaı,ıizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendiriImeıniş olmak,
3. Son iki yılda hac reva Ltınre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olnıak,
4. 3l Aralık l96J tarihinden soııra doğmuş olnıak.
5. Teklifi yapıln-ıış o|ınak

&;Müracaat ile İlgili Hususlar; 
,

l. Görevlendirilnıesınde tlziki engeli veya sağlık problenıi bulunmaınak,
2. Son beŞ yıl iÇerisinde ılyarma ve kınama hanç, disiplin cezası almamış olmak,
3. Bu talimatta belirtilen diğer şartları taşısalar bile geçici olarak Başİanlık dışındaki
kı.ırumlarda görevli olanlar, kurum değişikliği talebincle bulunanlar, 20l9 yılı içinde 3 ay
veYa daha uzun süreli kursa katılacak olanlar, kursu tamamladığı 

-halde 
ataması

YaPılmaYanlar, halen askerde olanlar ve yurt dışı görevi için planlamaları yapılanların
müracaatlan kabul ediln-ıeyecek ve teklifleri de yapılmayacaktır
4. Belirlenen süre içerisinde müracaatta buluıııııayan, teklif'i yapılmayan, mülakat ve
seminerlere katılmayan personelin daha sonraki talepleri dikkate alİnmayacak ve bunlarla
il gi l i ek tek]if'lerde bul unulınayacaktı r.
5. Mlüracaat eden personele ait dilekçeler, birimleriııce nıuhaf]aza edilecektir.
6. Din görevlisi ve bayaı'ı irşat g«ırevIisi olarak görev alrrıak için müracaat edenIerden; ilin
geÇıniŞ Yıllardaki umreci sayısı dikkate a]ınarak tespit edileıı konteııjana qore ,rlr 20
tÇcübe[i ve 1'/o 80 tecıübesiz oranı korunarak lvlBSTS başaıı sırasına göre belirlenen
personel nıül akata çağrıl acaktır
7. Mtilakat giin ve saatleri dalıa sonra bildirilecektir.
8. Başanlı oln-ıak için mülakatta 70 ve üzen puan a[mak gerekmektedir.
9. Mülakatta baŞarılı o[aıılar ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça görevlendirilecektir
l0. Görevlendirmelerde, mülakat puant ile MBSTS puanının ortalaması alınarak
oluŞturulacak baŞarı listesi esas alınacaktır. (puan eşitliği durumunda hizmet yılı çok olana,
bunun da eşit olınası halinde yaşı btıyiık olana öncelik İerilecektir).
11. 4 defadan fazla görevİendirilmemiş olmak şartına ilişkin hesaplamada; personelin yuıt
dıŞı görevi esnasında, görev aldığı hac veya umre organizasyonlan dikkİte alınacaktır.yaıılış ve eksik beyandan itgili persoııel ve müftülük sorumlu olacaktır
12. Organizasyonun her kadeınesinde görev alacak personel, gerektiğinde Hac ve Umre
Hiznıetleri Genel Mludıirluğünce belirleııecek _yer, tarih ve program çerçevesinde
bilgilendirme ve eğitin'ı semiııerlerine alınabilecektir. Söz konusu ,.rninere katılmayan
persoııel görevl endi ri l ıneyecekti r

Ill. Tekiif, Sınav ve Diğer İş|emlere İllşlıln Husustnr;

l. KaflIe BaŞkaııı, F.kip personeli, Şotbr ve Hizmetli olarak görev almak isteyenlerin
tektiİ.leri 08ll0/20l8 tarihine kadar Merkezde Birimlerce, taşrada ıı mıittulukleri, Eğitim
merkezi Müdürlükleri ve Tiirkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünce tespiti yapıİarak
verilen kontenjan sayıları doğrultusunda yapılacaktır.
2.Teklif' edilen personel, Hac ve Umre Hiznıetleri Genel N4iidüflüğünce yapılacak
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değerlendirme çerçevesinde ihtiyaca göre görevlenclirilecekti r.
3. Son umre Veya hac organizasyoı]u için yapılan mülakatta başanlı oiınuş; eğitim
seminerine katılmıŞ ve görevlendirilmesi ıııümkün olamamış personel, istemeleri halinde
Din Gorevlisi ve Bayan lrşat Göı,evlis1 olarak görevtendiİilebilecektir Bu durumda
olanlann listesi ilIere gonderiIecek ve gorev alnıak isteyenler "umre görevli programına,,
gi ri l ecekti r
4. BaŞkanlığıınız biriıııleri ile ilgili ınuftülıikler, nüracaat formlannı inceleyerek görevli
Prograınındaıı kontrol ettikten sonra şartları uygun olanların nıüracaatlarını
onaYlaYacaklardır Şartları uygun olnıayanların ı,ııüracaatları sistenrden silineçektir
5. Tekliflerde organizasyoıluıl başansı ve hizmetin kalitesi açısından personelin ehliyeti ve
Perfbrmansı dikkate alınacak ve organizasyonun hangi kademesinde olursa olsun az görev
alanlar, çok görev alanlara tercih edilecektir.
6. Tekiifler;
a) Merkezde; birim amirlerince,
b) İllerde; İl Mufhısunün başkanlığında hac ve umre hizmetlerinden sorumlu il müftu
Yardımcısı, varsa hac Ve umre şube müdüü ve ilçe müttülerinin tamamınııı katılımıyla
yapılacak müşterek tespitten sonra İl Müftaitüklerince,
c) Eğitim merkezlerinde; eğitim merkezi müdürünün başkanlığında ve eğitim görevliIerinin
tamamının katılımı ile yaPılacak müşterek tespiiten sonra Eğitİm Merkeİ Mıidlrluk]erince,
d) TürkiYe DiYanet \/aktl nda ise Genel Mıidürlükçe, yapıĞcak olup müşterek ıslak imzalı
teklif listesini iÇeren ttıtanak Hac ve Unıre Hizmetlerı Genel Mudurİıgüne gonderilecektir.
1. OrganizasYonda görevlendiri[ınek üzere müracaat eden veya tekİfi yİpılan personel,
müracaat }aPtığı veya teklilinin yapıldığı tarihteki unvanınıl göre cleğerİendirilecek olup,
söz konıısu tarihteıı soııraki unvan değişikIikleri görer,lendirme<Je dikkİte alınmayacaktır.
8, YaPılacak olaıı ınüraÇaat ve teklit'Ierin, belirlenen kriterlere uygun olup olmadİg, hurrgilgili birimlerce titizlikle kontro| edildikten sonra; tl Müftulukleri müraçaat ve tekiifi uygun
gÖnilecek Personele ait bilgileri, Hac ve Uınre Hizmetleri Genel Müdürlüğu ,,Umte Görevli
Programı"na girdikten sonra teklif edilen görev unvanına gore döküıİlerini alacak ve
ilgililerin son 6 aY iÇinde Çekilmiş fotoğraflannı da bilgisayar ortamınd atarayaraken geç 10Ekim 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar Hac ve Ü*.. Hizmetleri Genj Mudtırüğııne
gÖndereceklerdir. (merkez biriınlerinden yapılacak personel tekiiflerine ait bilgiler ise Hac
ve Umre Hiznıetleri Genel l\'tüdürluğünce sistenıe girilecektir).
9. Müracaatlann bitiıninden sonra: atanla. nakil, emeklilik, istifa, vefat gibi herhangi bir
sebePle Persone|in durumunda meydana gelebilecek değişiklikler ivediliÜe Hac ve Umre
Hizmetleri Genel N.,1üdürlüğıine bildirilecektir.
l0. Din gÖrevlisi ve bayan irşat görevlisi olarak gorev yapacak personelin seçimine ilişkin
mülakat Ek-l kaynaklar dikkate alıııarak yapılacaktıı
ll. Haııgi uııvaııda olursa olsıııı daha önceki yıllarda hac veya umre organizasyonlannda
gorevIendirilenler "tecrıibeli '', görevtendirilm ey enler " tecrübesizi kategorisinde
değerlendiri]ecektir
12. Organizasyonun özellik arz eden kadenıelerinde,
doğrudan görevlendiıme de yapılabilecektir

ihtiyaç duruınuna göre Başkanlıkça

l3. Mülakat VeYa seminerlerdeıl sonra, görevlendirilınelerine mani her hangi bir durumu
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lV[ıidürtıiğıi)

Osman TIRAŞÇI
Başkan a.

Başkan Yardımcısı

ortaYa Çıkaıılar ile bu talimatta belirtilen şaftları taşımadığı sonradan tespit edilenleringorevlendirilmesi YaPılmayacak, yapılmış ise iptal eİllecektir Bu durumda olanlar ivedi
Hac ve Unıre Hizmetleri Genel Müdurluğune bildirileçek, aksi durumda doğacak sonuçtanbirimleri sorumlu olacaktır
[4, Personel seÇimine iliŞkin yukarıda belirtilen şartlar 20t8-2019 umre organizasyonu
görevlendirnıeleri iç.in.qeçerli olup gelecek yıllar için hak teşkil etmeyecektir. "
l5, Personelin teklifinin vapılnrış, mtilakatta başarıİı o[muş, Ullgiıenairıne ve değerlendirme
toPIanularına katılınış_ ve gerekli betgelerinİn naşl<anİİga gönderilmiş olması, umreorganizasYonunda mutlaka görevleıı<iirilecekleri taahhudu Jnıu,r,, taşımamaktadır.
t6, KiŞisel Çıkar sağlavacak biçin'ıcle Başkanlığıınız dışındaki umre orguni-r|onları ileiliŞki iÇinde olan persone| hakkında gereklİ idarİve cJisipİin işlemi yapılalaktır '
l7, Umre cırganiza,syonuııdaki gorevlendirmeler, 2016 y,lı için (0t.ıİ.20l 5 - l2.07.2016),
2017 Yılı iÇin (l5.10.2016-12.07.2017)ve 20l8 yılı içinİoı.ıb.zoız-01.07.20ı8) tarihterinikapsamaktadır.
l8, 20ı8-20l9 Yıh umre organizasyonunda görevIendirilmek üzere; ilinize/Eğitim MerkeziMüdürlüğünüze ek-3 tabloda belirlenen ı<afile Başkanı, Ekip personeli, şofğr ve Hizmetli
kontenj anlan veril mi ştir
l9, Bu ta]inıat, il rnüftülüklerince ivedilikle ilçe müfhilüklerine ulaştırılacaktır.
20, Talimatta Yer alan hususlar ekleri ile birlikte personele imza karşılığı duyurulacaktır.Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Ekler:
l- Kaynak Eserler Listesi ( 1 sayfa )
2- lstenen Belge|er ( l sayfa )
3- Kontenjan Çizelgesi ( l sayfa )

Dağıtım
8 ı Il Valiliğine (Il lı{üfiulüğii)
tlgili Valitiklere (Dini Yuksek İhtisas Merkezi
tlgili Valiliklere (Eğitim N,lerkezi l\.1üdürlüğıl)
Turkiye Diyanet Vakfl Gene] N,lüdürlüğtine
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Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri oınisyıın (DİB Yayınları)

islam İlmihaıı (Tek Ciltlik) ütii Şentürk-Seyfettin Yazıcı (DİB Yayınları)

Haccı Anlamak
rof. Dr. Bünyamin Erul (DİB Yayınlırı)

umre yolcusu Rehberi ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hac §ıkça Sorulanlar (DİB Yayınları)

umre Rehberi . Ekrem Keleş ( DİB Yayınlan )

Hz. Peygamber'in İzinde rof. Dr. Ahmet Önkal
f. Dr. Adem Apak

rof. Dr. Bünyamin Erut(DİB Yayınları)

tsal Topraklar Rehberi
l Dr. Ahmet Özel lDİB Yayınları)

Hac Görevlileri İçin Pratik Arapça
(Konuşma Kılavuzu)

mi*yon (DİB Yayınları)

Tecvidli Kur'an Okuma Rehberi avut Kaya (DİB Yayınları)

iyanet İşleri Başkanlığı Umre
önergesi

t_tp : l lıvww2. div an ct. gtıv.trliı ukukm usavirligi/
Iev zuat N onergeler-hacJonergesi.pdf

EK-1

»iıı çönEvLiLERi vn BAyAN inşır çönnvıiınni içiN
ıvıÜı,.txıT KAYNA KLARI

riAc vE uMRE gizrı,ıprınni çrxpı ırüoünıüĞü
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EK_2

pERsONELDEN isrnxrıı BELGELER

1- GeÇerlilik süresi 0ll02l2020 tarihine kadar olan yeşil, gri veya bordo pasaport,

NOT:

pasaportların üzerine etiket yapıştırılarak bilgileri yazılacaktır.

l- Kafile BaŞkanl, Ekip Personeli, Muhasebe Personeli, Şoför ve Hizmetli olarak teklif edilen
Persoııel ile 2a,"|,20l8 Yılında uiTue, 2018 yılında ise hac organizasyonu için yapılan mülakatta
baŞarılı olmuŞ Ve eğitim seminerine katılmış olup görevlendinnesi' mümktın olamayan
Personelden umre organizasyonunda görevlendirilmek liİere müracaat edenlerin pasapoıt bilgİleri
sisteıne girilerek pasapoılları l5/l0/2018 tarihine kadar Başkanlığa gönderilecektir.

2- Mülakata katılacak Din Görevlisi ile Bayan İrşat Görevlilerinin pasaportları ise sözlü sınav
sonuouna göre bildirilecek tarihte istenecektir.

1
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